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194. Megvilágosodik számomra:  

Te vagy az én (szeretett) Atyám (vö. Mt 17, 5) 

  

 

Imádkozzuk a 11. számú éneket: 

 

 Ó, fényességes szép hajnal, kit így köszöntött az angyal: 

 Üdvöz légy, teljes malaszttal! 

 

 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép leánya, 

 És Szentléleknek mátkája! 

 

 Tehozzád küldetett mennyből Szent Gábor angyal követül, 

 Istennek rendeléséből.  

 

 A téli sötétség a fény igénylését eredményezi. Az ember szeretné, hogy szürkeség helyett a 

fény ragyogva öntse el a tájat, és akkor a szíve is derűsebb lesz, a közérzete is jobb lesz! Amikor a 

szellemi Világosságot kutatjuk – amellyel Isten a lelkünket belülről akarja megvilágosítani –, akkor 

ma igényeljük a legnagyobb Fényességet, magát az Atyát! Amikor az Egyház így imádkozik: 

„Szabadíts meg a gonosztól, és védj meg minket a bűn igézetétől, amely elhomályosítja az igazi 

értékeket” (Az imaórák liturgiája, Nagyböjt III. szerda, Reggeli dicséret fohászai), akkor talán 

jobban megértjük, hogy mi is az a sötétség, amelytől szabadulni szeretnénk, amely akadályozza a 

látásunkat. Amikor a bűn megigézi az ember lelkét, egész irányulását, akkor az jobban lehatárol, 

mint a felhő, amely a sűrű sötétségével eltakarja előlünk a napot. Mi a gonosz helyett a végtelen, 

Szent Istent igényeljük, a bűn sötétsége helyett a világosság Istenét!  

 

 I. A Fényre, Isten Világosságára vágyakozzunk és várakozzunk!  
 

 1. Kérjük Isten teremtő tevékenységét, amellyel a teremtés hajnalán elválasztotta a 

világosságot a sötétségtől (Ter 1, 4). 

 Egyiptom földjén is sötétség volt, de a választott nép területén nappali világosság (Kiv 10, 

23). Az Úr tud ilyen hatalmas jeleket művelni, csodákat tenni. Bennünk is van valami éles 

határvonal a szellemi sötétség és a világosság élménye között.  

 A sötétségben való csendes várakozás azért is kell, hogy szemünk egyre jobban megszokja a 

minket körülvevő homályt. Lelkünk is egyre jobban kezd látni. A csendes várakozás jellemezze ezt 

az imaszakaszt is!  

 

 2. Ha ózondús levegő helyett a nagyváros levegője vesz körül bennünket, akkor 

megszomjazunk a tiszta oxigénre, az éltető levegőre. Lelkünkben ilyen szomjúságot, vágyat 

keltsünk fel a Fény után, amikor még talán csak annyit tudunk tapasztalni, hogy sötétség vesz körül!  

 

 3. A Zsoltáros látomását idézzük fel, aki azt mondja Istenről: Fölséget és pompát öltöttél 

magadra, Fényesség a Te palástod (Zsolt 103, 1-2). Ahogyan az embert egy ragyogó palást be tudja 

burkolni, úgy az Úristent a Belőle áradó Fényesség veszi körül. Isten felénk irányuló 

világosságában az a nagyszerű, hogy ez nem valahol messze, fényév-milliárdok távolságában akar 

ragyogni, hanem egészen közelről. Sőt be is borít bennünket az Ő palástjával, mint ahogyan az 

édesanya oltalmazó palástja alá vonja gyermekeit. Hitünkkel próbáljuk megélni ezt a nagy 

Valóságot: Isten beborít bennünket az Ő Világosságával és Szeretetével!  

 Most már nem kell elvágyódnunk valahova messzire, mint a nagyváros szennyes levegőjű 

forgatagából a természet tiszta levegőjének befogadására, mert az éltető Fény közel jött. Ő az, Aki 

beborít önmagával, Ő az, Aki ragyogó, dicsőséges Lényével éltet.  



 

 Ez már nem olyan, mint a kotlóstyúk oltalmazó szárnya, amellyel kiscsibéit védelmezi, mert 

ott még sötétség van. Ez nem az az élmény, amelyet a sötét éjszakában tapasztal meg a lélek, ahol 

az ember nem látja Isten atyai szeretetét. A Zsoltáros szerint ugyanis Isten az embert itt már 

fényességes palástjával borítja be, amely alatt nemcsak védelem és puha meleg van, hanem Isten 

ragyogása borítja be az embert!  

 Amint a nap sugárzását – nemcsak szemünkkel, hanem bőrünk minden pórusán át – 

boldogan be tudjuk fogadni, úgy most sincs más dolgunk, mint lelkünk „pórusain át” befogadni ezt 

a Világosságot, és élvezni, hogy Istennek atyai jósága a lelkünket átjárja és élteti! 

 

 4. Minél világosabb lesz körülöttünk, annál jobban látjuk, hogy nem vagyunk egyedül Isten 

Atyánk védelmező palástja alatt, hanem ott vannak testvéreink is (vö. Zsid 2, 11). A próféta nem 

véletlenül mondja: Jöjjetek, járjunk az Úr Világosságában! (Iz 2, 5). Isten gyermekeinek az 

összetartozása testvéri közösséget hoz létre. Közünk van egymáshoz, mivel egy Atyának vagyunk a 

gyermekei (vö. Mt 23, 9). Ez is már micsoda megvilágosodás! A másik emberre így tekinthetünk: ő 

a testvérünk.  

 A próféta buzdítása – Járjunk az Úr Világosságában! – arra is vonatkozik, hogy együtt 

haladjunk Isten útján egyre közelebb Őhozzá! Támogassuk egymást, hogy engedni tudjunk az 

Istenből felénk áradó vonzásnak, hiszen Ő a szívére akar vonni mindnyájunkat. 

 

 5. Izajás próféta egyértelműen megmondja, mi ez a Világosság, amelyben járnunk kell: Az 

Úr lesz örökké tartó Világosságod, Istened lesz a Fényességed (Iz 60, 19). Ez a világosság örökké 

tart. Ebből tehát az következik, hogy Isten Lénye szüntelenül világít, szüntelenül ragyog ránk. 

Valamiképpen a mennyország ragyogását, Fényét élhetjük meg, mintegy elővételezve a 

mennyország örök ragyogását. Ha napjainkban a sötétség elűzésében a mesterséges fény már olyan 

hatékony, akkor milyen lesz az, amikor a mennyországban nem szorulunk rá a lámpa világítására, 

sem a nap fényére? Isten dicsősége világít meg minket, Világosságunk pedig a Bárány lesz (vö. Jel 

21, 23; 22, 5).  

 

 6. Amint napsütkérezéskor a napot kívánjuk „beinni” magunkba, most az imádságunkban 

próbáljuk hittel megélni ezt a ránk sugárzó Világosságot! Ahogyan hittel fel tudjuk indítani Isten 

jelenlétének a tudatát, meg azt a boldogító valóságot, hogy közel jött hozzánk, úgy most hitünk 

segítségével lelkünk legmélyén éljük meg ezt a valóságot: Isten a mi Világosságunk, nemcsak 

kívülről ragyog ránk, hanem belül is megvilágít minket  

 Ahogyan a petróleumlámpa mécs-belét lehet magasabbra állítani, és akkor nagyobb lesz a 

fény, úgy próbáljuk lelkünkben is egyre magasabbra nyújtogatni a készséget, egyre többet adni 

magunkból Istennek, hogy Ő egyre jobban átjárjon minket önmagával, egyre több legyen bennünk a 

Fényesség! 

 

 7. Most az imádságban hosszasan, ráérően tárjuk ki egyre jobban a lelkünket Isten 

befogadására! Talán megélhetjük, hogy egyre több lesz bennünk is a Fény. Szükséges a készség, és 

a szelíd önátadás! Ahogyan a kanóc is egyre jobban átadja magát a lángolásnak, úgy a fény, a tűz 

egyre jobban átjárja azt. Legyen meg bennünk is a félelem nélküli készség erre az önátadásra, hiszen 

a kanóc sem félti az életét a tűztől, a fénytől, a melegtől, amely végül is elemészti, de lobogó lánggá 

teszi őt.  

 

 II. Fakadjon fel lelkünkben a hálálkodás is,  
 

mert Isten ragyogó Világossága is bennünk lobog, mert a Mennyei Atya nekünk ajándékozza 

önmagát, mint az élet Princípiumát, az Életet, az élet hordozóját és létrehozóját.  

 

 1. Szent Pál így buzdít erre: Adjunk hálát az Atyaistennek, Aki arra méltatott minket, hogy 

részünk lehet a szentek Fényességében (Kol 1, 12). Kiváltság az, hogy részesülhetünk a Szent 

Istenben, Isten fényében, ragyogásában, életében és dicsőségében. Isten méltat minket erre, 



 

hiszen ez ingyenes ajándék. Magunk nem tudjuk elérni a magunk erejével! De amikor a 

kinyilatkoztatásból megtudhatjuk, hogy milyen nagy kitüntetésben részesíti Isten az embert, 

tudniillik hogy a sötétség hatalmából áthelyezi szeretett Fia dicsőséges országába (vö. Kol 1, 13), 

akkor lobogjon fel szívünkben a hálálkodás! Ahogyan a tűz lángjai tudnak felfelé lobogni, úgy a 

lelkünk minden egyes moccanásával engedjük, hogy ez a hála felfelé, Isten felé szálljon! Ez a 

földön lobogó láng, vagyis a mi lelkünk bele tud növekedni az égből érkező Világosságba, 

Lángolásba, Istenbe. Isten lehajol, közel jön hozzánk, belénk hatol! 

 

 2. Ha két égő gyertyát egymás felé közelítünk, s a gyertyákat kicsit megdöntve egymásba 

érintjük a lángokat, nagyobb lesz a világosság, eggyé válik a két tűz. Valami ilyesféle hasonlóságot 

képzeljünk el: Istentől a lelkünkben gyújtott lángolás – a földről az ég felé nyújtózkodva eggyé lesz 

azzal a Lobogással, Aki az Isten, Aki felülről, a mennyből jön hozzánk, és belehatol lelkünk 

legmélyére. Hittel megélhetjük, hogy létünk Isten ajándéka, Isten létéből forrásozik, benne 

élünk, mozgunk és vagyunk! (ApCsel 17, 28).  

 Ezzel a Krisztustól kapott hittel megélhetjük azt is, hogy a szívünkben levő szeretet és Isten 

felénk irányuló szeretete egy tőtől van metszve, egy az eredete. Ó, milyen boldogító valóság ez! 

 Hitünk segítségével ugyanígy megélhetjük: a bennünk levő Világosság, amellyel kezdjük 

felismerni, hogy Isten a mi Atyánk (2 Tessz 2, 16), és az a Világosság, Aki az Atyaisten (1Jn 1, 5), 

szintén egy tőről származik. 

 

 3. Ha a Fiúról azt valljuk: Ő a Világosság (Jn 1, 9), akkor mi, akik Őbenne élünk (1 Jn 4, 

13), felismerhetjük magunkat is ebben a Világosságban, ebben az isteni Fényben: Világosság 

vagyunk a nagy Világosságban. Isten a nagy Világosság, s mi a kicsiny világosság. Isten ragyog 

fel bennünk, Aki Atya, Akinek mi a gyermekei vagyunk!  

 Ezt a Tábor-hegyen nyilatkoztatta ki nekünk Jézus. Amikor  felvitte Pétert, Jakabot és 

Jánost a magas hegyre, a tanítványok azt látták, hogy Jézus ott a színében elváltozott: Arca 

ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a Fény (vö. Mt 17, 1-2). Az Atya Fényessége 

ragyogott át a Fián, a Világosság a Világosságon át. A tanítványok azt is látták: fényes felhő takarta 

el Őket (Mt 17, 5).  

 

 4. A megvilágosodás útján előrehaladva a lélek egyre alkalmasabb lesz arra, hogy 

észrevegye Isten ragyogó jelenlétét, egyre jobban be tudja fogadni a dicsőség Urát, a láthatatlan, 

egyedül való Istent (vö. 1 Tim 1, 17). Amint a pince sötétjéből napvilágra érkezve szemünknek idő 

kell, míg megszokja a fényt, hogy hunyorgatás nélkül lássunk, úgy lelkünknek is idő kell, hogy 

alkalmas legyen a Fény felismerésére, Isten felismerésére. Az imádkozó ember is minél 

magasabbra megy Krisztussal az Istennel való találkozás hegyére, vagyis a megtisztulás útján 

előrehaladva minél jobban maga mögött hagyja evilág szennyét, illetve annak zavaró tényezőit, 

szíve annál tisztább lesz és lelke szeme annál alkalmasabb a látásra. Boldogok a tiszta szívűek, mert 

ők meglátják Istent (Mt 5, 8). Minél nagyobb áhítattal vagyunk Jézussal fenn az imádság hegyén, 

annál jobban betöltődünk azzal a Fényességgel, amelyben Jézus, mint ember él, amelyben mi, 

emberek, Jézus testvérei is élhetünk.  

 

 5. Ha az Istennel való találkozás hegyén állhatatosan időzünk Jézussal, akkor majd egyszer 

mi is meghalljuk a fényes égből szóló szózatot: „Te vagy az én szeretett Fiam!” (Mt 17, 5). Ezt 

nyilván Jézusnak mondja elsősorban, de ez mindnyájunkra vonatkozik.  

 Merjük elhinni, hogy ezt Isten személy szerint nekünk mondja: te vagy az én szeretett fiam! 

A megvilágosodás mint szellemi esemény a lélekben játszódik le. Amikor Istennek ezt a felénk is 

irányított szavát meghalljuk – te vagy az én szeretett fiam! –, akkor kezd megvilágosodni 

számunkra is a valóság, az igazság Istennel kapcsolatban. Mondhatjuk Neki: Te vagy az én szeretett 

Atyám! 

 Ezt a vallomást nem lehet megunni, amikor Isten újra meg újra mondja: Te vagy az én 

szeretett fiam! Mi is ismételgessük: Te vagy az én szeretett Atyám! A két szeretet egybehullámzása, 

Isten szívétől a mi szívünkbe áradó Szeretet egyesülése nemcsak a szeretetben való egységet hozza 



 

létre, hanem a Világosságban való egységet is.  

 

 6. Istenben az Ő tulajdonságai nem különböznek egymástól. Ő végtelenül egy, csak mi 

emberi dadogással éljük meg másnak Isten Szeretetét, és az Ő ragyogó Fényességét. De amiképpen 

a másik szeretetével be tud töltődni a lelkünk, úgy merjük elhinni, hogy lelkünk Isten 

Világosságával is betöltődik! A minden élet forrása, az Atyaisten nekünk ajándékozza magát, 

jelenvalóvá válik a lelkünkben, így bennünk ragyog az Élet, az örök Élet, az örök Dicsőség Élete! 

 

 7. Ez nem olyan, mint a gyufaszál fellobbanó lángja, hogy hirtelen égni kezd, és azután 

hamar elhamvad. Talán jobban hasonlítható a gyertya lángolásához, de egyszer annak is vége lesz, 

elfogy a gyertya.  

 Ez a lobogás, ez a fény, ez a tűz – amelyet Isten Atyánk lobbant fel a szívünkben – nem 

hasonlítható semmi máshoz, ez teljesen különleges, mert Egyedül-való, örökké tartó lobogás ez, 

mert Isten a maga dicsőséges Lényével ajándékozza magát a mi kicsiny emberi lelkünkbe. 

 Minél jobban átadjuk magunkat ennek az isteni Szeretet- és Fényáradásnak, annál több 

lesz bennünk a szeretet és a fény, s annál többet tudunk befogadni Istenből!  
 

 Ilyenkor az ember már csak meghatva, esengve, könyörögve tudja mondani: Istenem, szeress 

még jobban engem szüntelen!  

 

 Most már csak arra kell vigyáznunk, hogy a lángot, a Lelket, a Tüzet ki ne oltsuk (vö. 1 

Tessz 5, 19), hogy Isten szeretetének és Világosságának belénk áradása elé akadályt ne gördítsünk! 

Szüntelen rendelkezésre állással, teljes odaadással, Isten előtti kitárulkozással adjunk lehetőséget, 

hogy a világ Világossága rajtunk keresztül is beömöljön ebbe a világba! (Vö. Róm 5, 5). 

 

Énekelve imádkozzuk Isten Atyánk vallomását:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Igényeljük és kérjük, hogy egyre jobban áradjon belénk Isten Atyánk Világossága:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  


